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Nyhetsbrev från eSam
Det här nyhetsbrevet vänder sig till eSams
medlemsorganisationer. Det distribueras till dig som ingår i
något av eSams forum: styrgrupp, arbetsgrupp, expertgrupper
och referensgrupper. Du får gärna sprida det vidare till andra
som du tror är intresserade av frågorna. Det kommer ut
månadsvis, eller oftare vid behov.

Första steget mot en ny långsiktig inriktning för eSam
När styrgruppen träffas den 4 oktober påbörjas diskussionerna om den långsiktiga
inriktningen för eSam. Digitaliseringslandskapet har delvis förändrats i och med att vi har
en ny aktör inom digitaliseringsområdet från den 1 september, DIGG. Myndigheten
kommer att ta över delar av de frågor som eSams arbetar med idag, men långt ifrån alla och
behovet av samverkan och samordning är fortsatt centralt. Därför påbörjar eSam en
översyn av sitt uppdrag, sin organisation och sitt funktionssätt för att även framöver vara
en central aktör i den offentliga sektorns digitalisering.
Ny i Sverige + Sverige tur och retur
Planeringen för att slå ihop arbetet med livshändelserna Ny i Sverige och Sverige tur och
retur pågår. Avdelningschefer (CIO, utvecklingschef eller motsvarande) från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten,
Skatteverket och Statens servicecenter träffades i slutet av september för ett första möte
om det fortsatta arbetet. Frågan kommer att tas upp på eSams styrgruppsmöte den 4
oktober.
Den juridiska checklistan ses över
Checklista för jurister togs fram av E-delegationen 2014 för att ge en introduktion i rättsliga
förutsättningar för enklare samverkan i utvecklingsinsatser. Den har nu blivit inaktuell
inom flera områden. Vi ska till exempel tillämpa GDPR och registerförfattningar som har
anpassats efter GDPR. Vi har också fått en ny förvaltningslag. Checklistan måste därför ses
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över för att ge jurister ett bra stöd. Ett första möte kommer att hållas i början av oktober
för att planera arbetet och bedöma resursbehovet. Intresset att delta har varit stort. Vid
mötet som leds av Johan Bålman från eSams kansli kommer cirka 8 personer med olika
kompetenser, bland annat inom GDPR, den nya förvaltningslagen, kommunalrätt,
upphandling och informationssäkerhet, att delta.
Heldag med nätverket för Livshändelse- och behovsdriven utveckling
Hur kan vi möta våra kunders behov tillsammans och göra något bra ihop? Det var
utgångspunkten när det nya nätverket för livshändelse- och behovsdriven utveckling höll
en kreativ heldagsworkshop den 26 september om utmaningar inom offentlig sektor.
Utgångspunkten var FN:s globala mål för hållbar utveckling, en del av agenda 2030.
Nätverket drivs av Bolagsverket och Pensionsmyndigheten. Även deltagare utanför eSam
är välkomna. Vid workshopen deltog cirka 45 personer från ett tjugotal olika
organisationer.
eSams kansli har en dialog med nätverket om hur deras engagemang och resultat kan tas
omhand i eSams arbete.
”Vi behöver göra det tillsammans”
Nytt om namn





Nya i styrgruppen från den 15 oktober är de nytillträdda generaldirektörerna
Charlotte Svensson, Tullverket och Daniel Barr, Pensionsmyndigheten.
Ny representant i arbetsgruppen är Rikard Fransson från Migrationsverket.
Nya i referensgruppen för säkerhet är Mats Svärdsudd, Bolagsverket, Helena
Thofelt, Sida och Daniel Jönsson från Transportstyrelsen.
Marie Emilsson, Skatteverket är ny representant i Expertgruppen för säkerhet.

Aktiviteter i eSam närmaste tiden








4 oktober: Styrgrupp
4 oktober: Nätverket för GDPR
9 oktober: Expertgrupp arkitektur
16 oktober: Expertgrupp Säkerhet
17 oktober: Arbetsgrupp
23 oktober: Expertgrupp Juridik
6 november: Expert- och referensgrupp Säkerhet
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6 november Nätverket för livshändelse- och behovsdriven utveckling (digitalt
möte)
14 – 15 november Arbetsgrupp
20 november: Expertgrupp Juridik
22 november: Workshop om framtida verksamt.se och koppling till privatperson
26 november: Gemensamt möte med juridiska expert- och referensgruppen
28 november: Referensgrupp Kommunikation

Externa arrangemang







10 – 12 oktober: E-förvaltningsdagarna
4-8/11: Gartner
7-8/11: Automatisering & AI offentlig Sektor
13/11: Google Cloud Summit
13-14/11: Digitala strategidagarna offentlig sektor
19-20/11: Internetdagarna

Läs mer
Läs mer på www.esamverka.se och följ oss på Linkedin: eSamverkansprogrammet (eSam).
Nyhetsbrevet publiceras också på esamverka.se och det går att prenumerera på eSams
nyheter via RSS.
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